Príloha č. 1
OBOZNÁMENIE
dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa
článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie GDPR“), resp. podľa § 19 ods. 1 a
2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“)

V zmysle článku 13 Nariadenia GDPR, resp. § 19 ods. 1 a 2 Zákona bola dotknutá osoba:
PhDr. Martina Bocánová, PhD.
Titul, meno, priezvisko, adresa

oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:

Prevádzkovateľ:
Adresa prevádzkovateľa:
IČO:

OBEC LOŠONEC
919 04 Lošonec 62
00682292

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa: Ing. Miroslava Sedmáková

Účely spracovania osobných údajov:
na účely výkonu práv a povinností podľa zmluvy, marketingové účely, medializácia, a na účel plnenia
zákonných povinností vyplývajúcich z nasledujúcich právnych predpisov:

Právny základ spracúvania osobných údajov:
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a retgistratúrach a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Príjemcovia alebo kategória príjemcov:
- Daňový úrad
- Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce)
- Štatistický úrad
- Súd, orgány činné v trestnom konaní
- Exekútor
Iní príjemcovia:
Názov príjemcu

Účel spracúvania osobných
Právny základ
údajov
Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, poskytovanie
v
zmluve zmluva uzavretá v zmysle čl. 28
Bratislava 841 04, 35795174
dohodnutých služieb
ods. 3 Nariadenia GDPR, resp. § 34
ods. 3 zákona č. 18/2008 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov
Jozef Vadovič - VADAS, 303, poskytovanie
odborných
a zmluva uzavretá v zmysle čl. 28
Bohdanovce nad Trnavou 91909, poradenských služieb v oblasti ods. 3 Nariadenia GDPR, resp. § 34
37569091
bezpečnosti a ochrany a podpory ods. 3 zákona č. 18/2008 Z. z. o
zdravia pri práci a požiarnej ochrane osobných údajov v znení
ochrany
neskorších predpisov
Jozef Vadovič - VADAS, 303, poskytovanie
odborných
a zmluva uzavretá v zmysle čl. 28
Bohdanovce nad Trnavou 91909, poradenských služieb v oblasti ods. 3 všeobecného nariadenia o
37569091
pracovnej zdravotnej služby
ochrane osobných údajov, resp. § 34
ods. 3 zákona č. 18/2008 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov
Doba poskytnutia súhlasu: kým trvá účel ich spracúvania. Dovtedy má dotknutá osoba možnosť akýkoľvek bod
súhlasu písomne alebo elektronicky odvolať.
Doba uchovávania osobných údajov:
Mzdové listy
Výplatné listiny
Rodinné prídavky a materské príspevky
Prehlásenia k dani zo mzdy
Zrážky zo mzdy
Podklady k mzdám
Osobné spisy zamestnancov
Evidencia dochádzky
Evidencia dovoleniek
Popisy pracovných činností
Dohody o vykonaní práce
Dohody o hmotnej zodpovednosti
Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie
Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny
Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika
Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia
Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

50 rokov
10 rokov
5 rokov
10 rokov
5 rokov
5 rokov
70 rokov (od narodenia zamestnanca)
3 roky
3 roky
5 rokov
5 rokov
3 roky (po strate platnosti)
10 rokov
10 rokov
5 rokov
5 rokov
5 rokov
5 rokov

Práva dotknutej osoby:
- Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú. Informácie podľa článku 15 Nariadenia GDPR, resp. § 21 Zákona je prevádzkovateľ povinný
poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúplných osobných údajov.
- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v čl. 17 ods. 1 Nariadenia
GDPR, resp. § 23 ods. 2 Zákona.
- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady
podľa čl. 18 Nariadenia GDPR, resp. § 24 ods. 1 Zákona.
- Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej
situácie vykonávané podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f), resp. § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane
profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak
nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo
záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
- Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa čl. 6 ods. 1 písm.
a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1
písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona) a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva
automatizovanými prostriedkami.
- Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných
údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Zákonom.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na základe vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré
ukladajú povinnosti tak prevádzkovateľovi ako aj samotnej dotknutej osobe. V prípade odmietnutia poskytnúť
osobné údaje, nie je možné vyplatiť dotknutej osobe odmenu za odvedenú prácu a ani v zmysle platných
právnych predpisov odvádzať príspevky jednotlivým inštitúciám, ktoré za nesplnenie si týchto povinností sú
oprávnené prevádzkovateľovi ukladať sankcie.
Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín.
Prehlásenie prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej
osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke Prevádzkovateľa zverejnila všetky
povinné informácie nachádzajúce sa v Nariadení GDPR a zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla
transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby,
ako aj iných osôb.
Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-9808
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby:
www.informovanie.osobnyudaj.sk alebo www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba sa
nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej
podobe u Prevádzkovateľa.
Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami, ktoré sa týkajú spracúvania jej
osobných údajov a týmto informáciám porozumela. Zároveň prehlasuje, že s ďalšími informáciami, ktoré sú
upravené v Nariadení GDPR, resp. v Zákone a ktoré sú dôležité pre plnenie jej úloh, ju prevádzkovateľ oboznámil
pri podpise tohto oboznámenia, pričom ju následne informoval aj o tom, že aktuálne dokumenty upravujúce
problematiku ochrany jej osobných údajov si môže kedykoľvek vyzdvihnúť v sídle Prevádzkovateľa.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).
Týmto dávam prevádzkovateľovi dobrovoľný súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov za vyššie uvedeným
účelom.

Vyhlásenia dotknutej osoby:
Dotknutá osoba svojim vlastnoručným podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámila so všetkými
informáciami uvedenými v tomto dokumente, najmä so znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené
informácie sú pre dotknutú osobu zrozumiteľné a ich obsahu porozumela.

V Lošonci dňa 01.06.2018
PhDr. Martina Bocánová, PhD., v.r.
………............................................
Podpis dotknutej osoby

